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I. 
Visszapillantás a szakiskola tíz éves múltjára, 

A Székelyföld,  különösen pedig Udvarhelymegye és 
Székely udvarhely városa, régen érezte hiányát egy létesí-
tendő ipari szakiskolának. Ép azért hálás örömmel fogadta 
a megye és a város néhai Lukács  Béla volt kereskedelmi 
miniszter urnák azon felhivását,  hogy a megye és a vá-
ros tegyen javaslatot egy ipari szakiskola felállítása  czél-
jából. Ezen kezdeményezés után rövid idö múlva a szak-
iskola csakugyan létesült is, mely hivatva lesz fejlesztő  és 
fokozatosan  átalakító hatást gyakorolni ugy a helybeli, 
mint a vidék ipari fejlődésére. 

Az intézet-szervezés munkálatai során az erre hiva-
tott felügyelő-bizottság  legközelebbi feladatát  az iskola 
szervezeti szabályzatának és tantervének megállapítása, a 
szükséges tanerők alkalmazása, a tanulók fölvétele,  a he-
lyiség biztosítása, stb. stb. képezte. Minthogy azonban fel-
merült annak szükségessége is, hogy még a nyár folya-
mán egy féléves  előkészítő tanfolyam  tartassék, e czélra 
egy ideiglenes helyiséget béreltek s igy 1893. április hó 
29-én 12 tanulóval az előkészítő tanfolyam  nyílt meg. 

Küzdelmes és nehéz idők voltak ezek! Székelyudvar-
hely város bőkezűségének köszönhető, hogy az iskolának 
az építés czéljaira ingyenes telket engedett át. 

Közben lankadatlanul folyt  az iskola építkezése, a 
felszerelési  tárgyak beszerzése, stb. Már 1893, szeptem-
ber hó 18-án tartott felügyelő  bizottsági ülés határozata 
folytán  az iskolai tanév megnyitásának határidejéül októ-
ber hó 8 a tűzetett ki. Ezen napon a felügyelő-bizottsági 
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tagok, valamint Szterényi  József  miniszteri tanácsos, akkori 
miniszteri biztos és a tanerők jelenlétében az uj épület-
ben 40 tanulóval az előadások megkezdődtek. 

Az ösztöndíjas növendékek felvételénél  első sorban 
figyelembe  vétettek azon községek lakói, kik kő- vagy 
agyagipart űznek és szegény sorsuak. 

Itt az intézet működésének tulajdonképpeni kezdete! 
A növendékek száma nagyobb részben szegénysorsu 

székely ifjakból  állván, majdnem mind mint ösztöndíjas 
növendékek vétettek fel. 

A felmerülő  internálusi és konviktusi költségek fede-
zéséhez hozzájárultak: az állam, a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara, a Dávid A. Mózes-féle  nagy ala-
pítvány kamatai, az Em ke, az Udvarhelymegyei takarék-
pénztár, a Székelyegyleti takarékpénztár, a helybeli Iparos 
önképzőkör, Udvarhelyvármegye közönsége s végül társa-
dalmi uton is 120 korona gyűlt össze. 

A Dávid A. Mózes-féle  alapítvány kamatai Solymoszy 
Endre lelkes és érdemdús f. b. tag fáradozásának  köszön-
hető, hogy az, az intézet részére meg volt nyerhető ugy, 
hogy az fele  részben a helybeli m. kir. áll. főreáliskolá-
nak, fele  részben a szakiskolának adatott. 

A kereskedelemügyi miniszter ur már az intézet szer-
vezése során kimondotta, hogy a helybeli fazekasok  az 
iskola égető kemenczéjét díjmentesen használhatják. A 
felügyelő-bizottság  kieszközölte azt is, hogy az iskola kü-
lömböző szakosztályaiban rendkívüli tanulók is felvé-
tessenek. 

Az 1894—95. tanévvel a kereskedelmi miniszter ur 
megengedte, hogy még ez évben egy kőipari műhely, há-
rom hálószoba, igazgatói dolgozó-szoba, öntő-műhely és 
pinczehelyiség építtessék. Ezen tanévben intézetünk Sebők 
Ignácz agyagipari műhelyvezető tanár elhalálozásával, egy 
ügybuzgó munkását veszítette el. 

Ugyanezen évben ScJieffler  Nándor igazgató egy ingye-
nes esti rajztanfolyamot  vezetett, 22 helybeli iparossal. 

Nevezetes volt az 1895-—96. tanév hazánk iparokta-



tásának történetében, amennyiben az országos költségve-
tés keretében az ipari szakiskolák intézménye akkor véte-
tett fel  és azok tanárai az állami tisztviselők sorába akkor 
léptek be. Éppen olyan jelentőségteljes volt az ezredéves 
ünnep iskolánkra nézve is. Ezen tanévben az iskola na-
gyobb szabású kő- és agyagipari tárgyak, rajzok, mintá-
zások készítményeivel vett részt az ezredéves ünnep alkal-
mával rendezett országos kiállításon. 

Az 1896 — 97 iskolai év fokozatos  fejlődésével  újból 
kevésnek mutatkozott a hely a növendékek elhelyezésére 
ugy, hogy kénytelen volt intézetünk az iskola tőszomszéd-
ságából négy szobát az internátus részére ideiglenesen 
kibérelni. Ugyanezen tanévben az intézethez kineveztetett 
Maráth  József  agyagipari műhelyvezető tanár, aki egyúttal 
internátusi felügyelő  is lett és Harmatit  Ödön mintázó ta-
nár. Változás történt ezen évben a felügyelő-bizottságban  is, 
amennyiben dr Török  Albert főispán  nyugalmaztatásával, 
gr. Kaller  János Udvarhelyvármegye főispánja  neveztetett 
ki a bizottság elnökévé. 

Az 1897 — 98-ik tanévben az intézet épületének ki-
bővítése vétetett tervbe. A kibővítési munkák összege 35891 
forint  43 krajczárra rúgott. Ezen tanévben Pülicli  Lajos 
agyagipari szaktanár, a marosvásárhelyi szakiskolából he-
lyeztetett át ugyanazon minőségben iskolánkhoz; továbbá 
ugyanezen hóban Huber  Antal köipari és HaMcli  Jakab 
agyagipari művezetők, végül pedig 1898. január hóban 
Strohoffer  Béla köipari műhelyvezető-tan írnak neveztetett 
ki. E tanév végével a szünidőben egy hónapra terjedő 
„Slöjd-tanfolyamot"  rendezett az iskola, amelyet augusz-
tus hó 1-én Sándor Mózes kir. tanácsos, tanfelügyelő  nyi-
tott meg. A tanfolyamon  10 hallgató volt és pedig 8 tanító, 1 
állandó gyermekmenház vezetőnő és 1 VII. o. gimn. tanuló 

Az 1898 — 99. tanévben az iskolában a kereskedelmi 
miniszter ur rendelete folytán  a korondi fazekas-ipar  fej-
lesztése érdekében egy hónapra terjedő tanfolyam  három 
korondi fazekassal  nyílt meg. 

Az 1899--900-ik tanév sok tekintetbon nevezetes 



volt. A helyiségek, műhelyek, tantermek, rajztermek stb. 
eddigi hiányos felszerelése  ebben az évben kiegészíttetett. A 
tinév elején Spaller  József  rendes tanár a közismereti tantár-
gyak tanítására neveztetett ki.Ugyanakkor az eddig bejáró (óra-
adó) tanárok a keresk. miniszter ur kegyes elismerése mellett, 
felmentettek.  Változás történt a felügyelő-bizottságban  is, 
amennyiben Hollaki  Arthur, Udvarhelyvármegye főispánja 
neveztetett ki a bizottság elnökévé. A párisi nemzetközi 
világkiállításon ezen tanévben intézetünk számos nagyobb 
és kisebb tárgyakkal vett részt. Az inlernátusi felügyelet-
ben is változás történt, amennyiben most már Hargita 
Nándor igazgató a felügyeletet  egyedül gyakorolta. Ugyan-
ezen tanévben 1900. junius hó 1-én a szakiskola törté-
nelének mindenkor a legfényesebb  lapját fogja  képezni, 
József  főherczeg  Ö fensége  magas látogatása Ö fensége  kí-
séretével együtt megtekintette az összes tantermeket. Aföher-
czegnek ezen alkalommal az igazgató készítette márvány 
szentelt víztartó, valamint néhány agyagipari tárgy ajánl-
tatott fel.  1900. julius hő 1-én Hegedűs  Sándor kereske-
delemügyi m. kir. miniszter ur székelyföldi  útjában Szé-
kelyudvarhelyen kiszállva, Szterényi  József  miniszteri taná-
csos, a felügyelő-bizottság,  valamint a tantestület kíséreté-
ben meglátogatta iskolánkat. Ünnepi diszt öltött e napon 
iskolánk kül eje-belseje egyaránt. Ugyanekkor, egy megyei 
iparkiállilás rendeztetett a helybeli állami főreáliskola  he-
lyiségeiben, amely kiállítás rendezésén a szakiskola tan-
testülete kiváló munkásságot fejtett  ki. 

Az 1901 —1902. tanévben a kereskedelmi miniszter ur 
hozzájárulásával, a helybeli iparosokkal egy három hóra 
terjedő ingyenes könyvviteltani tanfolyam  nyílt meg Spalier 
József  tanár vezetése mellett. A jelentkezett iparosok te-
kintélyes száma s az elért eredmény e tanfolyam  állan-
dósítását tette szükségessé. Intézetünknek a helybeli ipa-
rosokra, különösen pedig a fazekasok  tovább képzésére 
irányuló törekvésében fel  kell említenünk azt, hogy mű-
helyeink és mintáink az iskola fennállása  óta, az iparosok-
nak mindig szívesen rendelkezésére állottak és az intézet 



tanárai és művezetők mindent elkövettek arra nézve, hogy 
a helybeli iparosok ugy a szakbeli, mint az elméleti isme-
retekben útbaigazítást, támogatást nyerjenek s hogy igy 
szebb és jobb iparczikkek előállítására képesittessenek. 
Ugyanezen tanévben az igazgatóság közbenjárása folytán 
egy végzett agyagipari növendék Udvarhelyt önállósította 
is magát. A kereskedelemügyi miniszter ur egy teljesen 
berendezett műhelyt adományozott részére és megengedte, 
hogy mintákat, égető kemenczét, stb. is használhat. Ezen 
önállósított agyagiparost a tantestület minden irányban támo-
gatja Továbbá egy végzett kőiparos növendék egy helybeli kő-
faragó  mester üzletét a keresk miniszter ur áldozatkészsége 
folytán  átvette s ezt az intézet felügyelete  mellett önállóan 
ve*eti. Ezen esetben is az önállósított mestert a tantes-
tület a legnagyobb támogatásban részesiti. Bizonyos az 
is, hogy az iskola fennállása  óta gyakori érintkezésben áll 
a gyárosokkal és kisiparosokkal a végzett növendékek el-
helyezése végett egyrészt, másrészt szívesen ad útba-
igazítást, tanácsot a kisiparosoknak, csakhogy boldogulá-
sukat elősegíthesse. 

Hogy az iskola nemcsak az elméleti, hanem főképen 
a gyakorlati oktalás terén is mily sikerrel működik, iga-
zolják egyrészt elhelyezett végzett növendékeink nagyobb 
része, másrészt az ezredéves, a brüsszeli, párisi és turini, 
valamint más kisebb kiállításokon kitüntetett ipartermé-
keink. A tantestület ezen tiz év alatt mindenkor kivette 
jól a munkából a maga részét, hol szakvéleménynyel, hol 
a kőzetek és a használható agyag földerítésére  czélzó ku-
tatásaival, hol az iparosok szellemi életének emelésére 
iiányuló sokoldalú tevékenységével: most felolvasásokat, 
ingyenes tanfolyamokat  rendezett, majd a lapok hasábjain 
szak- s általános érdekű kérdéseket vitatva meg. 

Visszapillantva az intézet tízéves múltjára, látjuk mily 
küzdelmes és nélkülözéssel telt volt a kezdet, azonban 
jól esik látnunk azt is, hogy az elvetett kicsiny mag mint 
fejlődik  évről-évre, hogy aztán a fáradságos  és lelkesedés-
sel teljesített munka meghozhassa idővel a maga áldásos 



gyümölcsét. Immár intézetünk minden tekintetben modern 
színvonalra emelkedett. Fontos az első évtized már azért 
is, mert ezen idö alatt alakult át és forrott  ki az egész 
hazai iparoktatás szervezete s "igy iskolánk is azzá és 
olyanná, mint amilyen az ma. 

Végül kedves kötelességemnek tartom mindazon ható-
ságoknak, testületeknek és magánosoknak, kik anyagilag 
és erkölcsileg hozzájárultak az intézet fenntartásához,  fej-
lődéséhez, de különösen a felügyelő-bizottság  igazán lel-
kes és önzetlen működéséért hálás köszönetet mondani. 
Egyben kérem mindezen tényezőket, hogy ezen eddig 
tapasztalt jóindulatukat szerény intézetünkkel szemben 
továbbra se vonják el, hogy igy komoly hivatásunkhoz 
székely megyénk és városunk dicsőségére ezen kulturális 
és közgazdasági intézményt mindinkább képesek legyünk 
tovább fejleszteni  s székely ifjainknak  ezen utón is, egy 
jobb, egy szebb jövőt biztosítani. 



I. A). 

Az intézet története a lefolyt  iskolai év alatt. 

A lefolyt  tizedik tanévben a beiratások szept. hói—3-ig tar-
tattak meg. A tanév pedig a szabályok felolvasása  mellett szept. 
hó 4-én nyilt meg. Beiratkozott 49 tanuló. Évközben kimaradt 3 
tanuló A tanévet 46 tanuló fejezte  be. A félévi  vizsgák január hó 
30., 31. és február  hó 1-én, az évzáró vizsgálatok junius hó 18.̂  
19. és 20-án tartattak meg. Az évközben rendezett könyvviteli tan-
folyamon  22 iparos vett részt. A tanév végén, vagyis augusztus 
hó 1-től szeptember hó 8 ig az intézet tízéves fennállásának  em-
lékére nagyobb szabású miihelyi és rajzkiállitás rendeztetett; mely 
kiállítást a nagyközönség is sürün látogatott meg. A félévi  vizsgák 
az igazgató, az évzáró vizsgák Nagy  Virgil kir. műszaki tanácsos 
ur, mint kiküldött miniszteri biztosi minőségben, elnöklete alatt 
tartattak meg. Vig  Albert iparokt. kir. főigazgató  ur junius hóban 
tisztelte meg magas látogatásával szakiskolánkat, mely alkalommal 
első sorban a tanulók előadásait, valamint az összes rajzokat, mühelyi 
gyakorlatokat s végül a szakisk. összes belső ügymenetét vizsgálta 
felül.  Az orsz. ipari és keresk. oktatási tanács Fittler  Kamill urat, 
a m. kir. iparművészeti iskola igazgatóját az 1902-903. tanévre 
küldte ki iskolánk meglátogatására. Nevezett iskolánkat május hó 
25-én az igazgató és a tanárok vezetése mellett megvizsgálta és 
a látottak felett  a követett helyes irányért megelégedését fejezte  ki, 

Majláth  K. Gusztáv gróf  ur, erdélyi püspök junius hó 10-én 
Soó  Gáspár róm. kath. helybeli főgymn.  igazgató kíséretében meg-
látogatta az intézetet, ahol az igazgató és a tantestület tagjai fo-
gadták. őméltósága nagy érdeklődéssel szemlélte meg a műhelye-
ket és rajztermeket, melyekben a tanulók dolgoztak. Távozásakor 
megelégedését nyilvánította a látottakon. 



A tantestület egészségi állapota eléggé kedvező, amennyiben 
rövidebb betegségen kivül, súlyos betegség nem fordult  elő. A 
kellő helyettesítésről mindig szakszerűen gondoskodva volt. A ta-
nulók egészségi állapota — négy súlyosabb betegségen kivül — 
elég kedvező volt. A többi betegségek mind enyhébb voltak. A 
lefolyt  tanévben 1 igazgató-tanár, 4 rendes tanár, három lelkész 
végezte a tanítást s négy rendes művezető oktatta a kézimunkát. 
Ezeken kivül volt egy rendes intézeti orvos, ki minden vasárnap a 
IV. éves tanulókkal az első segélynyújtásról, boneztanról, stb.-ről 
előadást tartott; továbbá alkalmazva volt egy élelmezőnő és két 
rendes iskolaszolga. Harmatit  Ödön intézetünknek rendes mintázó 
tanára, tanulmányainak kibővítése ezéljából ezen tanévre a buda-
pesti országos mintarajziskolához küldetett ki. A kiküldött tanár 
óráit az igazgató és Strohoffer  Béla tanár, maguk között osztották 
félj Pillich  Lajos agyagipari műhelyvezető tanár a torinói kiállításon 
általa készített és bemutatott engobeos tárgyakért a »Diploma di 
meritó« oklevéllel tüntetletett ki, továbbá Janicsék  József  kőipari 
művezető az 1900. évi párisi kiállítás juryje által a »Mention Ho-
norable« oklevélben részesült. Az iskola a Debreezenben és Ara-
don rendezett karácsonyi bazárokon számos kő és agyagipari tár-
gyakkal vett részt. A kiállítási bizottság egy elismerő oklevelet 
küldött a szép és versenyképes munkáért az intézetnek. Ugyan-
ezen kiállításokon Hargita  Nándor igazgató és Janicselc  József  kő-
ipari művezető saját munkáikkal vettek részt. Iskolánk az általa 
felkarolt  iparágakban a sűrűn érkezett megkeresésekre, a tantestü-
let mindig készséggel eleget tett. A maga részéről a tantestület 
igyekezett az iparosokkal közvetlenül érintkezni, tervek, szakbeli 
útmutatással szolgálni. A tantestület tagjai hivatásukhoz megfele-
lőleg működtek s társadalmilag is igyekeztek hivatásukat betölteni. 

Mint a helyi fazekas-ipar  fejlesztését  ezélzó s egyben ezen 
mesterséggel foglalkozók  anyagi érdekeit előmozdító örvendetes 
körülményt felemlítem,  hogy az elmúlt tanév alatt végre sikerült az 
iskolának néhány helybeli fazekasmestert  a közkedveltségü és ma-
gasabb árak mellett értékesíthető engobe technikájú használati, 
valamint díszedények készítésére megnyerni. A jelzett irányban 
működő fazekasok  a kezdet nehézségeivel megküzdve, annyira ha-
ladtak, hogy a termelésnél jelenleg a fősúlyt  az uj technikájú és 



nagy keresletnek örvendő áruk előállítására fektetve,  versenyképes-
ségüket a helyi piaczon kivül, már a debrcczeni és aradi 1902. évi kará-
csonyi bazáron is szép eredménynyel igazolták be, miáltal anyagi gya-
rapodásukat is biztosítva látjuk. Az intézet ezirányu törekvésének ered-
ményét főképpen  Mar&th  József  és Pillich  Lajos szaktanároknak kö-
szönheti, kik a czél rendkívüli fontosságától  áthatva, fáradtságot  nem 
ismerve, szabad idejök nagy részét is feláldozták  ez ügy érdekében. 

A székelyudvarhelyi iparosok és iparossegédek részére Spaller 
József  tanár vezetése mellett egy ingyenes 3 hónapból álló könyv-
viteli tanfolyam  rendeztetett. Ezen tanfolyam  szép sikerrel záródott 
be és az iparosok óhajtására, a jövő évben is ismétlődni fog. 

Nevezetes és lélekemelő háziünnepélye volt az intézetnek jul. 
hó 30 án délelőtt 11 órakor az intézet nagy rajztermében, a mi-
kor a felügyelő-bizottság,  a tantestület és a tanuló ifjúság  jelen-
létében, Spalier  József  tanárnak 30 éves jubileuma tartatott meg. 
Nevezett lanár a tanügyi pályán eltöltött 30 évet, az iskola meg-
ünnepelte. Az ünnepély a »Himnusz« eléneklésével kezdődött, mely 
után Hollahi  Arthur főispán,  felügyelő  bizottsági elnök szép be-
szédben üdvözölte nevezett tanárt, kiemelve sok évi sikeres műkö-
dését s továbbra is kitartásra buzdítva őt. A szép beszéd elhang-
zása után Hargita  Nándor igazgató a felső  tanhatóság által a 
jubilánshoz érkezett üdvözlő levél felolvasása  után, a tan-
testület nevében üdvözölte és egy emléktárgyat nyújtott, át. Végül 
a tanuló-ifjuság  nevében Gagyi  Ferencz IV. éves tanuló az ifjú-
ság ragaszkodását és háláját fejezte  ki, egyben a tanulók által 
készített mühelyi tárgyak átnyújtása után, a szép és baráti szere-
tettel telt ünnepély bezáródott. 

A felügyelő-bizottság  megbízatása lejárván, a kereskedelmi 
miniszter ur ő nagyméltósága az 1903—190G. évekre, magas elis-
merése mellett, újból kineveztetett. Uj tagnak Jung-Csekc  Lajos 
helybeli róm. kath. apátplébános ur neveztetett ki. 

A lefolyt  tanévben a szakiskola iránti érdeklődés szép és 
nemes példáival találkozunk. A marosvásárhelyi keresk. és ipar-
kamara, ki a rendes 500 korona fenntartási  költségeken kivül — 
bárom tanuló részére 200—200 koronát, az Udvarhelymegyei taka-
rékpénztár egy tanuló részére 180 koronát, az Emke két tanuló ré-
szére 280 koronát s végül az Udvarhelymegye házipénztára által 



kezelt 76 koronányi agyagipariskolai alap kamatait, egy a dis7Ítő 
munkákban kiváló eredményt tanúsított növendéknek ad< mányo-
zott. Nem mulaszthatjuk el e helyen is a nemes adományozásokért 
hálás köszönetünket kifejezni. 

Köszönetünket nyilvánítjuk még továbbá dr Urbányi  István 
cs. és kir. ezredorvos urnák azért, hogy az intézet növendékeinek 
a foghúzást  a lefolyt  tanévben is ingyen végezte. Különös köszö-
net illeti meg az egyes hitfelekezeteket  az ifjúság  erkölcsi életét 
azon mélyen érintő intézkedés, melyért szerint a vallástant egész 
éven át teljesen ingyen tanították. 

A tanév végén jó magaviselet és szorgalmas tanulásért kö-
vetkező tanulók kaptak könyveket: I. évf.  Kovács  Imre, Keresztes 
Kálmán. II. évf.  Dóbay  Zsigmond, Nagy  Zoltán. III. évf.  Lulcács 
János, Orbán  Antal IV. évf  Borbély  János, Glaván  János, Nemes 
Mózes, Tunner  Alajos. Azonkívül Nemes  Mózes IV. éves agyug-
iparos, az udvarhelymegyei agyagipariskolai alap (76 korona) ka-
matját nyerte szorgalmáért. 

Ifjúsági  önképzőkör működése: Önképző-körünk ez évben is 
rajta volt, hogy kitűzött czélját minél szebb sikerrel oldhassa meg. 
A kéthetenként tartott ülések tárgyait különféle  értekezések, szava-
latok, mintázások és szabadkézi rajzoknak bemutatása képezték. Az 
önképzőkör által rendezett ünnepélyek között említsük föl  az Er-
zsébet-ünnepélyt ; azután a szabadság nagy napjának, valamint az 
1848 iki törvények szentesítésének emlékére rendezett szép ünne-
pélyeket, amelyek bizonyosan mély nyomokat hagytak hátra ifjú-
ságunk lelkében; fejlesztve,  ápolva bennük a honszeretet szent 
tüzét. Az önképző-körrel kapcsolatosan ifjúsági  daloskörünk is 
volt Spaller  József  tanár vezetésével. 

A tanári kar hivatalos teendőin kivüli működéséről a követ-
kezőket emiitjük meg: Hargita  Nándor igazgató, a m. kir. ipar-
művészeti társulat évközben kihirdetett pályázatokon, gyakran na-
gyobb sorozat terveivel részt vett. Feleky  Miklós elhalt színművész 
emlékére emléktábla terveket készített, azonkívül tanulmányi min-
tázatokon dolgozott, végül a »Magyar Iparoktatásában a »Székely-
föld  kőipari fejlesztéséről«  értekezett. 

Maráth  József  tanár, az agyagipari technologia szemléltetési 
oktatás czéljaira szükséges kályha és kandalló belszerkeze'eit áfo-



rázoló falitáblákat  rajzolt, továbbá több helybeli és vidéki agyag-
iparost a nekik megfelelő  összetételű máz és engobeok készítésé-
vel ismertette meg. 

Spaller  József  tanár, ezikkeket irt különféle  szak-, politikai-, 
társadalmi- és közgazdasági lapokban. Szabad előadást tartott az 
iparfejlesztő-bizottság  által az iparosok részére rendezett vasárnap 
délutáni előadásokon ; felolvasást  tartott az »Iparos ifjak  önképző-
kör«-ében és a róm. kaih. hitközség által rendezett Szent Antal 
estélyek egyikén, valamint a mult év augusztus havában a székely 
kongresszuson a »Székelyföldi  kőipar fejlesztéséről«  tartott felolva-
sása tetszést aratott. 

Pillich  Lajos tanár, tanulmányokat végzett az engobe edé-
nyek festési  technikájának fejlesztése  czéljából s terveket készített 
egyes mesterek részére. 

Strohoff  er  Béla tanár, néhány tanulmányt mintázott és több 
sirkőtervet rajzolt. 

Janicselc  József  és Hnber  Antal köipari-, Kobori  Ferencz és 
Halbich  Jakab agyagipari művezetők szintén több szakba vágó 
munkát végeztek a lefolyt  tanévben. Látogatója, mint minden 
évben, ugy ez évben is számos volt intézetünknek, kik nagyobb-
részt bevásárlásokat is tettek. 



Miniszteri rendeletek. 
Az ügyirat 

száma és kelte .A-ss -ü.gryira/t tá rgya , 

57624. IX. 
1902. 1X120. 

Körrendelet azon intézeti alkalmazottakról, kik 
a népfelkelési  tettleges szolgálat alól leendő 
felmentés  szükségeltetnek. 

84820. IX. 
1902. XII\2'ó. 

Ezerötszáz korona külön hitel nyerskö-anyagok 
beszerzésére engedélyeztetik. 

69801. IX. 
1902. XII|22. 

Az órásipariskola azon szakiskolák közé sorol-
tatik, hogy két évi gyakorlat beigazolása után 
mesterségük önálló üzésére jogosit. 

"80159. IX. 
1902. XII|27. 

Az 1903 évi költségvetés jóváhagyva meg-
küldve. 

79940. IX. 
1902. XII|31. 

Fittler Kamill a m. kir. iparművészeti iskola 
igazgatója az or?z. iparoktatási tanács általi 
kiküldéséről értesít. 

54969. Villa./ 
1902. 1903. 

V|24. 
Acetylen világításról szóló ulasitás megküldve. 

1135. 1903. 
II|15. Körrendelet biztosítékok elfogadhalása  tárgyában. 

4040. IX. 
1903. II|18. 

Körrendelet, mely technológiai falitáblák  elkészí-
tését, illetve szükségét czélozza. 



lé 

Az ügyirat 
száma ós kelte 

Az ügyirat tárgya 

9942. IX 
1903. 11/28. 

Á felügyelő-bizottságnak  kifejtett  buzgó tevé-
1 kenységeért elismerés fejeztetik  ki. 

13984 IX 
1903. III| 12. 

A Ií. félévre  hagyandó ösztöndíjas növendékek 
névsora jóváhagyva. 

20121. sz. 
, 1903. IIII29 j Körrendelet a helynevek helyes czimzéséről. 

20122. IX. 
1903. Ili|29. 

Körrendelet állandó özvegyi nyugellátást élvező 
anyának, árvája nevelési járuléka ügyében. 

2295. sz. 
1903. IV/13. 

Körrendelet a biztosítékul elfogadható  értékpa-
í pirók tárgyában. 

18450. IX. 
1903. IV/7. 

A közép- és polgári iskolai rajztanitásra képe-
sítő vizsgálatokról szóló szabályzat megküldve. 

7810. IX. 
1903. V/18. 

Körrendelet a szervezett különféle  továbbképző 
1 tanfolyamok  beiratási dijaik tárgyában. 

3688. 
1903. VI/13. 

I 

Körrendelet a horvát-szlavon orsz. jelzálogbank 
által kibocsájtott 4 százalékot kamatozó zálog-
levelek elfogadhatása  tárgyában. 

3854. 
1903. VI/17 

Körrendelet Budapest székesfőváros  az 1896. 
évi XVI. t.-ez. szerint bélyeg és adómentes 
1880. évi 25 millió o. é. 4 százalékot kama-
tozó kölcsön tárgyában. 

34653. VIII. B. 
1903. VI! 13. 

Körrendelet a budapesti Belvárosi takarékpénz* 
tár részvénytársaság által kibocsátott zálog-
levelek tárgyában. 

35482 IX. 
1903. VI|9. 

Körrendelet a tanulók fölvételére  voaatkozó 
tudnivalók a jövőre nézve. 

36841. IX. 
1903. Villi. 

Hargita Nándor igazgató, Maráth József  és Stro-
hoffer  Béla tanárok, valamint Janicsek József 
művezető tanulmányi kiküldetésük tárgyában. 



A felügyelő  bizottság névjegyzéke. 

Elnök: HollctJci  Arthur, Udvarhelyvármegye főispánja,  a ke-
reskedelemügyi miniszter részéről. Alelnök: Sándor  Mózes, kir. 
tanácsos, nyug. tanfelügyelő,  Udvarhelyvármegye részéről. Előadó: 
Hargita  Nándor igazgató, hivatalból a keresk. miniszter részéről. 
Felügyelő-bizottsági tagok: Díemár  Károly, kir. ügyész, a keresk. 
miniszter részéről; Solymossy  Endre, ev. ref.  kollégiumi tanár, a 
keresk. miniszter és a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara részé-
ről ; dr Kassay  Albert, városi tiszti orvos, Udvarhely város részé-
ről; gróf  Lázár  Ádám, megyei főjegyző,  Udvarhely vár megye részé-
ről; Demeter  Dénes, városi tanácsos, Udvarhely város részéről; 
Gyertyánffy  Gábor, vas- és könyvkereskedő, a marosvásárhelyi 
keresk. és iparkamara részéről; Bartőlz  István, lakatosmester, a 
keresk. miniszter részéről; a mostani újjáalakításnál Jung-Cselce 
Lajos, apátplébános, a keresk. miniszter részéről. Jegyző : Strohof-
fer  Béla, műhelyvezető tanár, hivatalból. 



III. 

Az intézet személyzetének névjegyzéke. 

Hargita  Nándor, igazgató, szobrász, az iparművészeti társu-
at, az orsz. középiskolai tanáregyesület és az erdélyrészi Kárpát-
egylet rendes tagja, a megyei iparfejlesztő  bizottság tagja, a hely-
beli tisztviselői kör alelnöke, stb. Tanította a III—IV. évfolyamban 
a szabadkézi rajzot heti 6—6 órában, a mintázást a III—IV. év-
folyamban  heti 4—4 órában. A szabadkézi rajz, valamint a min 
tázás, a két évfolyamon  együttesen taníttatott. A felügyelő-bizott-
ság előadója, az ifjúsági  önképző-kör tiszteletbeli elnöke, interná-
tusi felügyelő. 

Heti óraszáma első és második félévben  10. 
Maroth  József,  szakiskolai tanár, az iparművészeti társulat és 

nz orsz. középiskolai tanáregyesület rendes tagja, intézeti számadó, 
az ifjúsági  önképzőkör pénzkezelője és a tanári könyvtár könyv-
tárosa. — Tanította az I. évfolyamon  heti 1 órában a szép-
írást, a II. évfolyamon  heti 2 órán át a vegy- és ásványtant, a 
III. és IV. évfolyamon  heti 2—2 órán az agyagipari technológiát, 
vegytani gyakorlatok a III. és IV. évfolyambeli  agyagipari tanulók-
kal heti 4—4 órán át, a Hl. évfolyamon  heti 1 órán át irásrajzot. A 
III. osztály főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben  16. 
Tillich  Lajos, szakiskolai tanár, az orsz. középiskolai tanár-

egyesület rendes tagja. Tanította az I., II. évfolyamon  a szabad-
kézi rajzot heti 6—6 órában; a mértan, mértani rajz és ábrázoló 
mértant az I. évfolyamon  heti 8 órában. Halbich  Jakab művezető-
vel együttesen az agyagipari festést  a III. és IV. évfolyamon,  to-
vábbá mind a négy évfolyamon  vezette az agyagipari műhelyt. A 
tantestület jegyzője. A II. osztály főnöke. 



Heti óraszáma mindkét félévben  20, 
Spaller  József  szakiskolai tanár, az orez. középiskolai tanár-

egyesület, az erdélyrészi Kárpát-Egyesület rendes tagja, az erdélyi 
róm. kath. irodalmi társulat és az Udvarhelymegyei muzeumegye-
sület választmányi tagja, a »Tisztviselői-kör« titkára, a községi 
hitelszövetkezet alelnöke. Tanította az I — IV. évfolyamokon,  a 
magyar nyelvet heti 7 órában, a számtant az I—IV. évfolyamokon 
heti 5 órában, a természettant az I. évfolyamon  heti 2 órán, költ-
ségszámitástan', a III. évfolyamon  heti 2 órán, a könyvviteltant a 
III. évfolyamon  heti 2 órán. Az ifjúsági  Önképző-kör és daloskör 
vezetője. Az I. oszt. főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben  18. 
Strohoff  er  Béla szakiskolai tanár. Tanitolta a III. évfolyamon 

a köipari technológiát heti 2 órában, a leiró, épités és alaktant a 
III. évfolyamon  heti 2 órán át, a köipari szakrajzot a III. és IV. 
évfolyamon  heti 8 órán, az I. és II. évfolyamon  a mintázást heti 
4 órán, a II. évfolyamon  az ábrázoló mértant és ábrázoló mérlani 
rajzot heti 2 órán, továbbá vezette mind a négy évfolyamon  a 
köipari műhelyt. A felügyelő-bizottság  jegyzője. A IV. osztály 
főnöke. 

Heti óraszáma mindkét félévben  18. 

Művezetők : 

Janicselc  József  köipari művezető. Vezette a III. és IV. év-
folyamot.  A nyersanyagok és készmunka-raktár vezetője. 

Huber  Antal köipari művezető. Vezette az I. és II. évfolya-
mot. A szerszámok és segédeszközök őre. A mühelyi értekezletek 
jegyzője. 

Kóbori  Ferencz agyagipari művezető. Vezette a korongolási, 
égetési és kályhakészitési munkálatokat az I. és IV. évfolyamon. 
A mázak és engobeok őre. 

Halbich  Jakab, agyagipari művezető. Vezette a korongolási, 
égetési és kályhakészitési munkálatokat az I. és IV. évfolyamon. 
A szerszámok és segédeszközök őre. A mühelyi értekezletek 
jegyzője. 



Hitoktatók: 

Sipos  Károly róm. kath. lelkész. 
Osváth  Lajos ev, ref.  lelkész. 
Vári  Albert unitárius lelkész. 
Stein  Ábrahám izraelita hitoktató. 

Intézeti orvos: 

Kassay  Albert dr, városi tiszti orvos. 

Iskola szolgák : 

Lihnán  Ignácz és Jakab  Albert. 



IV. 

A mühelyi oktatásban elért eredmény. 

Kőipari-szak: 
I—IV. évfolyamig  fokozatos  tanmenetszeru beosztásban építé-

szeti részletek faragása  homok, kemény mészkőből, carrarai már-
ványból és traehytból. Sírkövek saját eredeti tervek után. A meg-
rendelt tárgyakon tanmenetszerü beosztással a II., III. és IV. 
évfolyamon  dolgozott. A szükséges csiszolás, betüvésés, betüara-
nyozás megfelelőleg  taníttatott. 

Agyagipari-szak: 
Az agyagipari szak mühelyi oktatása, az I. évfolyamon  vég-

zett kezdő gyakorlatok befejezése  után, az osztályoknak, megfelelő 
fokozatban  fölkarolta  az edény, terracotta és kályhakészitést; a 
minta, forma  és formaberendezéseknél  szükséges müveleteket, vala-
mint az áruk mázolása, égetése és a kályhák felállítása  körül elő-
forduló  munkálatokat. Mindkét szakosztály a lefolyt  tanévben meg-
rendelésre és raktárra dolgozott. 



A tanulók névjegyzéke. 
a) Kőipari szak: 

I. osztály. 

s 
•«s nsrév 

Általános osztályzat 
Jegyzet rr. 

tx 

O 
CG 

nsrév 
elméletből mühelyi gya-

korlatokból 

Jegyzet 

1 Banda József — — kimaradt 

2 Goldberger Miksa jeles elégtelen egész fizető 

3 Kovács Imre jeles jeles ^ egész fizető 

4 Moskovicz Jenő — — kimaradt 

5 Török Róbert jó ; jó -z egész ösztöndíjas 

6 Várady Jenő — — 
betegsége miatt nem 

vizsgázott, pótlólag tesz 

7 Zöldág Imre jó jó egész ösztöndíjas 
l 

II. osztály. 

1 Dénes János jó jó egész ösztöndíja* 

o 
éj 

Dobay Zsigmond jeles jeles egész ösztöndíjas 

3 Gyarmathy Mihály elégséges jó egész ösztöndíjas 
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N W f-t o w 

ixré-v 

Általános osztályzat 
Jegyzet 

s 
N W f-t o w 

ixré-v 

elméletből műhelyi gya-
korlatokból 

Jegyzet 

4 Mihály István elégséges jó egész ösztöndíjas 

5 Nagy Zoltán jó jeles egész ösztöndíjas 

6 Pittinó Sebestyén jó jó egész ösztöndíjas 

7 Stirner János jó jeles egész ösztöndíjas 

III. osztály. 

1 Lukács János jó jeles egész ösztöndija« 

2 Nagy Zsigmond elégséges jó egész ösztöndíjas 

3 Papp Gyula jó jó egész ösztöndíjas 

4 Román István jó jó 
egész ösztöndíj 

(kamarai) 

u Salamon Sándor jó jó egész ösztöndíjas 

IV. osztály. 

1 Bedő Vincze jó jó egész ösztöndíjas 

2 Gagyi Ferencz jó jeles egész ösztöndíjas 

3 Gláván Iván . jó jeles egész ösztöndíjas 

4 Miklós Dénes jó jó egész ösztöndíjas 

5 l 
Tunner Alajos jele^ jeles egész fizető 

6; Zonda István jó jeles ĝész ösztöndíjas 



b) Agyagipari-szak j 

I. osztály. 

s 
kcd N in t-O Ol 

2>Tóv 
Általános osztályzat 

Jegyzet 
s 
kcd N in t-O Ol 

2>Tóv 
elméletből mühelyi gya-

korlatokból 

Jegyzet 

1 Bagancz Vilmos jó z. jeles egész fizető 

2 Biró András elégséges jó egész ösztöndíjas 

3 Bálint Dénes jó jó egész ösztöndíjas 

4 Keresztes Kálmán jeles * jeles } fél  ösztöndíjas 

5 Pusztai Jenő jó Z jeles fél  ösztöndíjas 

6 Sándor János elégséges jó egész ösztöndíjas 

7 Tőzsér Antal — — kimaradt 

II. osztály. 
1 

1 Bács László jó * jeles 
i 

egész ösztöndíjas 

2 Dáné Gyula jó jó fél  ösztöndíjas 

3 Grosz Márton elégséges jó 1 egész ösztöndíjas 

4 Kiss György jó Z jó egész ösztöndíjas 

5 Reichel Adolf jó jeles egész ösztöndíjas 
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nsrév-
Általános osztályzat 

Jegyzet 
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CO 

nsrév-
elméletből m ti helyi tár-

gyakból 

Jegyzet 

6 Szabó János 
• 

elégséges jó egész ösztöndíjas 

' 7 Vallentiny Gusztáv jó jó egész ösztöndija? 

1 8 Zakariás Dezső jó elégséges egész ösztöndíjas 

III. osztály. 

i 
1 Demeter Ferencz jó jó egész ösztöndíjas 

2 Dénes Sándor elégséges jó egész ösztöndíja*, a hely-
beli takarékp. ösztöndija 

3 Doliszta János jeles jó egész ösztöndíjas 

4 Orbán Antal jeles jeles egész ösztöndíjas 

5 Szenti Dezső jó jeles fél  ösztöndíjas 

IV. osztály. 

1 Borbély János jó jó egész ösztöndíjas 

2 Imre Lajos jó jó 
egész ösztöndíjas, 

karaarai 

3 Kovács Albert jó jó 
egész ösztön díjas, 

kamarai 

4 Nemes Mózes jeles jeles egész ösztöndíjas 



VI. 

Az intézetben végzett tanulóknak a gyakorlaton 
való alkalmazása. 

Az 1901— 902 isk. évben végzett tanulók foglalkozásának  kimutatása: 
Köipari szak : 

i s S-s M S 
Végzett tanulók 

névsora Hová alkalmazva lelt Jegy-
zet 

1 Adorján István más pályára lépett 
2 Bach József Piatsek L., Pécsett 

i 3 Benkő Mihály Tunner A. kőfaragó  N.-Becskerek 
1 4 Büchler Sándor Tanitó-képezd. lépett Cs -Somlyón 

Agyag ipari szak: 

1 Baiás Imre Bari ály P agyagiparosnál, Zsolna 
2 József  Jenő Filep D. â yagip.-nál. Sz.-Udvh. 
3 Kárász Mihály Iparművészeti tan. növ., Bpesten 

Az intézet fennállása  óta 145 tanuló vétetett fel.  (Ezen szám 
ugy értelmezendő, hogy évről-évre csakis az újonnan felvett  I. 
éves tanulók számíttattad mindig hozzá.) Azok közül végzett 75 
tanuló ; ezek közül agyagiparos volt 35, kőiparos 40. 

Ezekből az agyagipari pályán maradt 30, meghalt 1 tanuló. 
A köipari szakon maradt 31 tanuló. 

Tudomásunk szerint tehát más pályára lépett az ftgyagipari 
szakról 5, a köipari szakról 8, összesen 13. 



Statisztikai 
VII. 

adatok a tanulókról. 
Az 1902—903 tanévben felvett  összes tanulók. 

Illetősége Nemzetisége Vallása Szülők poig. áll 
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Az  1902/3. tanév I. évfolyamára  felv.  tanulók Az Összes tanulók Jegy-
zet Előképzettsége Kora Tanulmányi eredm. 
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VIII. 

Föntartási költségek. 
Az intézet 1902. évi tényleges föntartási  költségei a főkönyv 

idevonatkozó adatai szerint a következők voltak. 
A) Bevételek: 

Ipartermékek eladásából 1350 korona 13 fillér 
Hozzájárulások a fentartáshoz  és ösztönd : 
A marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 1100 korona — fillér 
A Dávid A. Mózes-féle  alapitv. kamatai . 750 korona — fillér 
Az „Emke" 280 korona — fillér 
Az udvarhelymegyei takarékpénz'ár . . 180 korona — fillér 
Vegyes be\étel 149 korona 71 fillér 

Összes bevétel 3809 korona 84 fillér, 

B) Kiadások: 
a) S z e m é l y i j á r a n d ó s á g o k : 

Fizetések, lakpénzek és ötödéves pótlékok 27580 korona — fillér, 
Ruha átalány 200 korona — fillér, 
Tiszteletdijak 1340 korona — fillér, 

Összesen 29120 korona — fillér 
b) D o l o g i k i a d á s o k : 

ftpület  fentartás  (tisztogatás stb.) . . 496 korona 20 fillér 
Felszerelés és berendezés . . . . . 1941 korona 41 fillér 
Ügyviteli költségek 3411 korona 36 fillér 
A gyakorlati oktatás költségei . . . . 2771 korona 31 fillér 
Ösztöndíjak és növendékek ellátása . 6912 korona 62 fillér 
Vegyes kiadások . 172 korona 66 fillér 

Összesen 15705 korona 56 fillér 
Személyi járandóságok . 29120 korona — fillér, 
Dologi kiadások . . . 15705 korona 56 fillér. 

Főösszeg összesen 44825 korona 56 fillér 



IX. 
Vagyon állapot. 

Az intézet felszerelésére  és vagyoni állapotára nézve a következő 
adatok tájékoztatnak. 

Álladók az. 1902 év végén 
Czimenkéntj Összesen 

Álladók az. 1902 év végén drb 
i érték 
i drb érték Álladók az. 1902 év végén drb 
|K | Lt 

drb 
K f 

F e l s z e r e l é s : 

Könyvek és rajzminták . . . 
Gypszminták 
Fizikai eszközök 
Laboratóriumi eszközök . , 
Bútorok 
Mühelyi berendezés . . . . 
Vegyes felszerelési  tárgyak 

A n y a g o k : 

Köipari nyersanyagok . . . 
Agyagipar nyersanyagok . . 

K é s z á r u k : 

Kéipari czikkek 
Agyßgipari czikkek . , . . 

Ingó vagyon . . . . 
Ingatlan vagyon: telek, 

épületek, stb. . . 

Vagyon álladék összesen: 

891 
342Í 
43 

352 
1191 
748 
318 

5112 
1750 
811 

2053 
13327 
53C0 
2722 

75 
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80 
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70 
12 3885 
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F e l s z e r e l é s : 

Könyvek és rajzminták . . . 
Gypszminták 
Fizikai eszközök 
Laboratóriumi eszközök . , 
Bútorok 
Mühelyi berendezés . . . . 
Vegyes felszerelési  tárgyak 

A n y a g o k : 

Köipari nyersanyagok . . . 
Agyagipar nyersanyagok . . 

K é s z á r u k : 

Kéipari czikkek 
Agyßgipari czikkek . , . . 

Ingó vagyon . . . . 
Ingatlan vagyon: telek, 

épületek, stb. . . 

Vagyon álladék összesen: 
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F e l s z e r e l é s : 

Könyvek és rajzminták . . . 
Gypszminták 
Fizikai eszközök 
Laboratóriumi eszközök . , 
Bútorok 
Mühelyi berendezés . . . . 
Vegyes felszerelési  tárgyak 

A n y a g o k : 

Köipari nyersanyagok . . . 
Agyagipar nyersanyagok . . 

K é s z á r u k : 

Kéipari czikkek 
Agyßgipari czikkek . , . . 

Ingó vagyon . . . . 
Ingatlan vagyon: telek, 

épületek, stb. . . 

Vagyon álladék összesen: 

24 
263 

2968 
749 02 

3885 

2871 

31040 

2853 

3717 
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F e l s z e r e l é s : 

Könyvek és rajzminták . . . 
Gypszminták 
Fizikai eszközök 
Laboratóriumi eszközök . , 
Bútorok 
Mühelyi berendezés . . . . 
Vegyes felszerelési  tárgyak 

A n y a g o k : 

Köipari nyersanyagok . . . 
Agyagipar nyersanyagok . . 

K é s z á r u k : 

Kéipari czikkek 
Agyßgipari czikkek . , . . 

Ingó vagyon . . . . 
Ingatlan vagyon: telek, 

épületek, stb. . . 

Vagyon álladék összesen: 

4172 37610 
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F e l s z e r e l é s : 

Könyvek és rajzminták . . . 
Gypszminták 
Fizikai eszközök 
Laboratóriumi eszközök . , 
Bútorok 
Mühelyi berendezés . . . . 
Vegyes felszerelési  tárgyak 

A n y a g o k : 

Köipari nyersanyagok . . . 
Agyagipar nyersanyagok . . 

K é s z á r u k : 

Kéipari czikkek 
Agyßgipari czikkek . , . . 

Ingó vagyon . . . . 
Ingatlan vagyon: telek, 

épületek, stb. . . 

Vagyon álladék összesen: 

4172 

158266 17 



F c l y ó i r a t c l s : é s s z a k l a p o k : 
Magyar Iparművészet 1902. évfolyama. 
The Magazine of Orth. 1902. évfolyama. 
The Studio 1902. évfolyama. 
Magyar Paedagogia. Magyar üveg és agyagipar. Központi ér-

tesítő 1902. évfolyamai.  Kiadja a m. kir. kereskedelemügyi minisz-
térium. 

Magyar iparoktatás 1902. évfolyama. 
Sprechsaal (agyagipari szaklap) 1902. évfolyama. 
Budapesti építészeti szornle 1902. évfolyama. 
Der öster.-ungarische Steinbiídhauer 1902. évfolyama. 
Kiviteli szemle íparegészségügy. A m. kir. kereskedelemügyi 

minisztérium küldeménye. 
Mintalapok 1902. évfolyama.  Kiadja a m, kir. kereskedelem 

ügyi miniszter. 



X. 

Értesítés az 1903-901. tanévre. 

Rendes tanulókul az I-ső évfolyamra  felvétetnek,  a) a 12 
éves kort betöltötték és ehhez képest kifejlett,  egészséges, mun-
kára va'ó testalkattal birnak, b) akik legalább 2 középiskolai vagy 
pedig elemi népiskolai VI. osztályt, vagy pedig az iparos tanoncz-
iskoliU három éven át jó sikerrel végezték. 

Beiratáskor tartozik minden tanuló bemutatni: 
a) születési bizonyítványát ; 
b) atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó nyilatkozatát, 

melyben kifejezendő  annak kötelezettsége is, hogy az illető a tan-
idő teljes tartalmát bevégzi; 

c) iskolai bizonyítványt; 
d)  az ujraoltásról szóló bizonyítványt. 
Az összes felvett  tanulókat tanév elején az in'ézet orvosa 

megvizsgálja s az olyan tanulókat pedig, kik talán szervi hibával 
jelentkeztek volna, avagy egyáltalában a választott pályára nem 
alkalmasok, más pályára utasítjuk. 

Az intézet tanulói sem beiratási, sem tandijat ezidő szerint 
nem fizetnek. 

Minden rendes és rendkívüli tanuló beiratáskor mühelyi biz-
tosíték czimén 6 koronát tartozik az intézet pénztárába befizetni, 
melyből a tanuló által önhibájából eredő károk fognak  megtéri-
tetni, amely összeg azonban a tanulónak, ha kárt nem okoz, év 
végén visszaadatik. 

Szegénysorsu, de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók ré-
szére, több egész ösztöndijas (ingyenes), illetve fél  ösztöndijas (fél 
ingyenes) hely áll rendelkezésre. Fél, vagy egész ösztöndijas helyre 
pályázó tanulók a fent  emiitett okmányokon kivül szegénységi bi-
zonyítványt is kötelesek kérvényükhöz mellékelni. A kellően fel-
szerelt felvételi,  illetve ösztöndijak iránti kérvények az iskola fel-
ügyelő-bizottságához ezimezve legkésőbb folyó  évi  augusztus 
hó  20 ig  az intézet ingazgatóságához nyújtandók be. Az intézet-
tel kapcsolatos internátus és konviklus (bennlakás és étkezés) áll 
fenn,  melyben a (nem ösztöndijas) tanulók ezidő szerint havi 15 



korona  98  fillért  fizetnek  Egész tanévre 11 hónapig számítva 
(mivel esak augusztus hóban tartatik szünidő) az élelmezés dija 
175  korona  78  fillér. 

Az intézet internátusába felvett  tanulók a szülők vagy hozzá-
tartozókrészéről a következőkkel látandók el: 2 drb 170 em hosszú 
és 75 cm. széles fehérített  vászon-szalmazsák (surdé), 4 darab a 
szalmazsák nagyságának megfelelő  és fehérített  vászonból készült 
lepedő, 1 darab rövidszőrü takaró (pokróez), 1 darab 70 cm. 
hosszú és 50 cm. széles vánkos, 3 darab vánkos áthuzat, 2 darab 
kék vászonkötény (surcz), 1 öltözet ünneplő és 1 öltözet mühelyi 
ruha, ezenkívül a szükséges fehérnemű  (u. m. ing, gatya, kap-
czák, törülközők stb.-vel, valamint szappan, fésű,  -tükör, czipő 
fénymáz  ruha és czipő-kefe  stb. 

Önképző-köri beiratási dij 1 korona, amely összeg a beira-
tásnál befizetendő,  a további önképzőköri tagsági dij havi 20 fil-
lér, amely összegért a tanuló ifjúságnak  szépirodalmi és szakköny 
vekből álló könyvtár áll rendelkezésére. 

Ezen 11 havi összeg {2  korona 20 fillér)  szintén a tamív 
elején fizetendő  be. 

A szükséges rajzeszközöket, valamint rajztáblákat szegény-
sorsú növendékeknek az állam díjmentesen adja. Azonban raj/sin, 
háromszög, rajzpapir, iron, tankönyv stb. minden tanuló maga 
tartozik saját költségén gondoskodni. 

A beiratkozások az 1903—904. tanévre szeptember  1— 
3-ig  az intézet irodahelyiségében tartatnak meg. 

A tanév megnyitása szeptember  hó  4 én  lesz. 
Székelyudvarhely, 1903. julius hóban. 

Az  igazgatóság. 
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